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Lisensi Tutorial
==========================================================================

Judul : Tutorial Maktabah Syamilah 3.48 Versi Resmi 2
Penulis : Asep Roni Hermansyah Sumarna
Diedit ulang oleh : -
Mesin : Windows 7, Ubuntu 12.04 dan Linux Mint 17 Qiana
Word Processor : Libre Office 4.0, Open Office 3.4.1. dan WPS Office Free Beta 2014
Mulai Pembuatan : Rabu, 15 Mei 2012 M – 6 Rajab 1434 H
Edit ulang : -
Rilis : Selasa, 28 Mei 2012 M – 18 Rajab 1434 H
Rilis edit ulang : -
Source/Link/Informasi : http://shamela.ws http://arhsa.wordpress.com
Kontak : aseproni2012@gmail.com , arhsa@yahoo.co.id ,
Lisensi : 1. Tutorial ini milik ASDCenter (Al-Yadul-Ulya Skills Development Center),

Boleh digunakan dan disebarluaskan untuk tujuan apa pun (selama
tidak menyalahi aturan perundang-undangan dan tidak menyalahi
aqidah Ahlus-Sunah wal Jamaah), baik personal (dipakai sendiri)
maupun komersial (modul kursus, dijual soft copy/versi cetak, dll.),
tanpa harus meminta izin dari penulis atau ASDCenter.

2. Tutorial ini boleh diedit ulang, ditambah atau dikurangi namun tetap
menyertakan “Kop ASDCenter lengkap dengan logo”, “Halaman
Judul termasuk didalamnya: nama judul, gambar interface Maktabah
Syamilah, Nama Penulis, Nama Penerbit, dan Tahun terbit, (tidak
boleh diubah)”, dan bagian “Lisensi Tutorial” ini.

3. Siapapun yang melakukan pengeditan ulang wajib mengisi nama editor,
mulai pengeditan dan rilis hasil pengeditan, serta menambah nama
pengedit dibawah nama penulis di halaman judul: diedit ulang oleh...

Feedback/konfirmasi : yang mau mengedit ulang, menjadikan modul kursus, menjual soft copy atau
versi cetak dianjurkan (tidak diwajibkan) untuk mengirim feedback,
konfirmasi, memberi kabar ke:
- E-mail : aseproni2012@gmail.com atau
- Facebook : https://www.facebook.com/jang.asep.568 atau
- Blog : http://arhsa.wordpress.com atau
- HP : 08 12 13 45 45 59

Catatan : - Lisensi ini bukan untuk mempersulit siapapun, tapi untuk menjaga Amanah
Ilmiah. Menghargai hasil karya orang lain dan berusaha membuat
karya sendiri dengan tidak menjiplak (plagiat) karya orang lain.

- Maktabah Syamilah adalah trade mark dari http://shamela.ws bersifat free,
gratis tidak diperjual belikan. Disertakan dalam DVD ini secara gratis.

- Kritik, saran dan teguran sangat kami harapkan dari siapapun, terutama dari
para ahli yang lebih memahami program ini maupun bahasan yang
keliru yang ada di tutorial ini.

Copyright ©2012 Asep Roni Hermansyah / ASDCenter
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A. MUQODIMAH
Bismillahirrahmanirrahim, Al-Hamdulillah Was-Syukrulillah.
Setelah menikmati Maktabah Syamilah sejak tahun 2008, saya bersyukur bahwa ada sebuah

program perpustakaan gratis yang isinya kitab-kitab berbahasa Arab. Padahal, untuk memiliki kitab
versi cetak memerlukan biaya yang cukup besar. Dengan adanya Maktabah Syamilah banyak
kemudahan yang saya dapatkan; mencari jawaban suatu masalah, mencari dalil, tahqiq suatu ayat
atau hadits, mencari ayat tertentu, mencari tafsir suatu ayat, dan banyak lagi.

Saya berfikir bahwa program ini harus dimiliki oleh semua orang, minimal oleh para pelajar,
asatidz, guru, dan da’i. Akhirnya, Rabu, 15 Mei 2012 M – 6 Rajab 1434 H saya menulis Tutorial
Ringkas Maktabah Syamilah Versi Resmi 2. Tahun 2012 DVD Tutorial ini (termasuk didalamnya
Maktabah Syamilah Versi Resmi 2) sebanyak 150 keping, dibagikan secara gratis ke peserta
program Fathul Kutub Pesantren Darussalam Kersamanah Garut Jawa Barat (santri-santriah kelas
VI dan guru-guru pembimbingnya), beberapa mesjid dan DKM di Desa Nanjung Jaya, dan
Kecamatan Cibatu.

Tutorial ini juga saya pasang di blog pribadi dan bisa di download oleh siapapun yang
membutuhkan, dengan lisensi free (boleh dipakai untuk tujuan pribadi maupun komersial), bisa
dikunjungi melalui link ini http://arhsa.wordpress.com/download-2/, juga ada tulisan untuk
mengajak siapapun menggunakan Maktabah Syamilah, terutama para pelajar, guru, asatidz dan para
da’i, bisa dikunjungi melalui link ini http://arhsa.wordpress.com/2013/01/26/waqfeya-com-dan-
shamela-ws-download-kitab-kitab-digital/ .

File download saya simpan di situs https://archive.org. Al-Hamdulillah sampai saat ini, 10
November 2014 M - 17 Shafar 1436 H, versi .PDF (14MB) sudah di download sebanyak 519 atau
526 kali dan versi .ODT (19MB) sebanyak 26 kali. Bisa dikunjungi di Link ini:

https://archive.org/search.php?query=arhsa%40yahoo.co.id

http://arhsa.wordpress.com/download-2/
http://arhsa.wordpress.com/2013/01/26/waqfeya-com-dan-shamela-ws-download-kitab-kitab-digital/
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Bisa juga dibaca online

Tutorial Ringkas Maktabah Syamilah Versi Resmi 2, yang sekarang hadir ke hadapan Anda
adalah versi terbaru, dibuat menggunakan WPS Office Free Beta 2014 dalam format .DOC.
Tampilan terbaik bisa di lihat dengan menginstal WPS Office Free Beta 2014 tersedia di folder
“3.Program Gratis”. Atau bisa membuka versi .PDF agar tidak ada perubahan tata letak (layout).

Tutorial ini hanya bersifat membantu secara global, menyampaikan bagian-bagian yang
sering digunakan saat berinteraksi dengan Maktabah Syamilah, sesuai dengan pengalaman saya
sebagai pengguna setia sejak tahun 2008. Jadi, isinya merupakan pengalaman pribadi yang saya
buat dokumentasinya agar bisa bermanfaat untuk Anda semua.

Tutorial ini juga bersifat langsung ke tujuan, seperti; cara mencari ayat, cara membuka tafsir,
cara men-copy, dll. Tidak bersifat menjelaskan fungsi, seperti; fungsi tombol ini, fungsi bagian ini,
fungsi kolom ini, dll. Tujuannya, agar Anda mampu menguasai Maktabah Syamilah dalam tempo
yang sesingkat-singkatnya. Sehingga, waktu Anda tidak habis hanya untuk mempelajari fungsi tapi
langsung mengeksplorasi ke dalam.

Tutorial ini sangat ringkas, namun In sya Alloh sudah cukup mewakili jika Anda
menggunakan Maktabah Syamilah ini sebagai referensi untuk membuat artikel ilmiah, khutbah
jum'at, bahtsul masail, bahts ilmi, fathul kutub, Skripsi berbahasa arab, atau mengumpulkan materi-
materi tematik sesuai kebutuhan. Jika ingin tambahan bisa dibaca langsung dari situsnya (berbahasa
Arab) atau dari ikhwah lain di internet yang menyediakan tutorial baik yang gratis maupun yang
berbayar.

Selamat membaca dan selamat menggunakan Maktabah Syamilah!

***
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Tampilan utama Maktabah Syamilah versi 3.48 rilis resmi 2 (dari keping DVD original)

Tampilan utama Maktabah Syamilah setelah upgrade ke versi 3.61
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Versi sebelumnya:
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B. SEKILAS MAKTABAH SYAMILAH
Maktabah Syamilah adalah program perpustakaan digital yang lengkap. Berisi kitab-kitab

klasik dan kontemporer yang sesuai dengan aqidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Kitab-kitab yang
ada diatur sedemikian rupa berdasarkan kategori, sehingga memudahkan dalam penggunaannya.
Untuk mengenal lebih jelas Anda bisa mengunjungi situs resminya melalui link ini
http://www.shamela.ws .

1. Keunggulan Maktabah Syamilah
Maktabah Syamilah memiliki banyak fitur dan keunggulan. Kegiatan membaca dan

menelaah kitab menjadi lebih cepat dan praktis. Mengutip beberapa bagian tertentu dari suatu kitab
untuk di print out pun sangat mudah jika dibandingkan harus menulis secara manual kemudian di
foto copy. Diantara fitur dan keunggulannya secara umum adalah:

1. Mudah digunakan.
2. Bisa copy dan paste isi kitab beserta nama Nama kitab, juz dan halaman ke program Word

Processor seperti Microsoft Word, WPS Office, Libre Office atau Open Office.
3. Mencari ayat Al-Qur`an dengan cepat dalam hitungan detik.
4. Menampilkan tafsir dari ayat tertentu, bisa dari berbagai tafsir
5. Menampilkan syarh (keterangan) matan hadits jika di support
6. Bisa mengambil kitab tertentu dan dibuat versi .bok (seperti ebook)
7. Tersedia untuk Windows, Iphone, Ipad, dan Android. Untuk pengguna Linux belum ada.
8. Ada tutorial penggunaan maupun cara upgrade atau update, silahkan kunjungi link berikut

http://shamela.ws/help.php.
9. Tersedia versi Maktabah Syamilah yang disertai Scan kitab sesuai yang ada di Maktabah

Syamilah. Kafasitasnya 80GB bisa di copy di Mesjid Nabawi.

Untuk mengetahui keunggulan dan keterangan lebih lengkap mengenai Maktabah
Syamilah versi resmi ini, silahkan kunjungi link ini http://shamela.ws/index.php/page/official.

http://www.shamela.ws/
http://shamela.ws/help.php
http://shamela.ws/index.php/page/official
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2. Mendownload Rilis Resmi
Maktabah Syamilah Versi 3.48 rilis resmi ke-2 berisi 6151 kitab seperti tertulis diatas

cover DVD, atau 6111 kitab seperti yang ditulis di situs resminya. Bisa didownload langsung atau
per bagian, ukurannya sekitar 2GB. Keunggulan versi resmi adalah semua kitab yang ada dalam
rilis ini penomoran halamannya sesuai (sama) dengan versi cetak dari kitab aslinya, seperti yang
diterbitkan oleh penerbit masing-masing. Kitab yang tidak sama penomorannya atau mungkin
belum diterbitkan sama sekali seperti makhthuthot (manuskrip), dimasukan dalam kelompok khusus
dengan nama muroqqom aaliyan ( آلیا مرقم ) artinya mengalami penomoran ulang.

Rilis resmi ini juga mendapat garansi dari developer Maktabah Syamilah bahwa mereka
sudah meneliti dan mengkaji baik tulisan, kelengkapan, maupun hal-hal teknis lainnya sebelum
akhirnya kitab-kitab tersebut masuk kedalam rilis resmi. Sehingga, pengguna bisa merasa nyaman,
tentram dalam menggunakannya dan terhindar dari kemungkinan mengutip dari sumber yang salah
(terutama salah ketik). Versi resmi ini cocok sebagai referensi untuk membuat artikel ilmiah,
khutbah jum'at, bahtsul masail, bahts ilmi, fathul kutub, Skripsi berbahasa arab, atau
mengumpulkan materi-materi tematik sesuai kebutuhan.

3. Mendownload Maktabah Syamilah Kosong dan Mengisi Kitab Sendiri.
Jika Anda memiliki komputer lama dengan ruang hardisk terbatas, Anda bisa mendownload

program Maktabah Syamilah kosong (belum berisi kitab sama sekali) ukurannya hanya 20MB
(ukuran bisa berbeda tergantung rilisnya), kemudian Anda isi sendiri dengan mendownload kitab-
kitab yang Anda perlukan satu persatu. Bisa dengan mengambil kitab-kitab utama dari setiap
kategori.

Dengan cara ini, berapapun sisa ruang di dalam hardisk Anda tetap bisa menikmati
Maktabah Syamilah. Nanti, akan ada perbedaan jumlah kitab antara satu pemilik dengan pemilik
lainnya. Sampai saat ini, saya masih menyimpan Maktabah Syamilah yang jumlahnya 27 giga,
sebelumnya pernah menyimpan yang 36GB, tapi karena hardisknya diperlukan untuk data-data lain
maka saya hapus. Sebetulnya hardisk dengan kafasitas kecilpun tidak masalah, Anda cukup
membeli Flashdisk 16GB dan mengekstrak Maktabah Syamilah didalamnya.

Untuk mendownload Maktabah Syamilah kosong, silahkan melalui link
http://shamela.ws/index.php/page/download-shamela, kemudian scrol (putar roda) mouse Anda ke
bawah. Cari tulisan:

( میجا 21 ) : ( كتب بدون ) المفرغة النسخة تنزیل

Klik pada tulisan 3.61 االصدار (berwarna biru), maka Maktabah Syamilah kosong akan
otomatis di download. Nanti akan ada versi-versi setelahnya selama Maktabah Syamilah masih
dikembangkan. Untuk membukanya Anda verlu mendownload program 7zip atau Pea Zip
(pengganti Winrar), bisa Anda temukan di sebelah bawah tulisan tadi atau di bagian bawah situs
Maktabah Syamilah (atau langsung instal dari DVD, sudah tersedia di folder “3.Program
Gratis”).

http://shamela.ws/index.php/page/download-shamela
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Perhatikan anak panah berwarna merah gambar berikut! (untuk cara memasukan kitab,
lihat di judulMenambahkan Kitab ke Maktabah Syamilah)

Jika Anda menemukan kesalahan tulisan atau kekeliruan lainnya, Anda bisa menghubungi
admin situs Maktabah Syamilah via email melalui link berikut http://shamela.ws/index.php/page/contact-us.
Saya pernah menghubungi mereka dan memohon untuk dibuatkan Maktabah Syamilah untuk
Sistem Operasi Linux (paling tidak Ubuntu dan Fedora), ternyata mereka merespon dengan baik
walau permintaan saya belum bisa mereka kabulkan.

4. Mau yang gratis dan langsung bisa dipakai plus tutorial dan beberapa tambahan lain?

Pertama:
Jika Anda termasuk guru atau santri kelas VI atau alumni Pesantren Darussalam

Kersamanah Garut dan Pesantren Darul Aitam Garut, atau Anda mahasiswa/alumni Ma'had An-
Nuaimy Jakarta, berbahagialah, Anda bisa mendapatkannya dari kami melalui salah satu program
ASDCenter (Al-Yadul-Ulya Skills Devepopment Center) secara gratis selama persediaan masih
ada.

Bahkan, Jika Anda berkiprah di Pesantren alumni Darussalam atau Pesantren lain yang
dikelola alumni, atau Anda alumni yang menjadi pengurus DKM suatu Mesjid, atau Anda sudah
mendirikan sebuah yayasan yang bergerak di bidang pendidikan/sosial, Anda boleh mengajukan
permohonan untuk mendapatkan DVD Maktabah Syamilah sebanyak jumlah guru dan santri kelas
VI (jika sudah ada) di tempat Anda.

Jika, stok gratis telah habis, harap untuk bersabar sampai adanya stok baru. Insya Allah kami
hubungi kembali. Program ini masih di suplai dari dana pendiri dan belum ada donasi. Jadi,
penggandaannya masih terbatas dan pendistribusiannya baru membidik beberapa wilayah tertentu.
Jika Anda berkenan, Anda bisa membantu dengan menggandakan DVD atau mencopy ke Flashdisk,

http://shamela.ws/index.php/page/contact-us
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laptop, dan komputer siapapun yang Anda kenal. Atau mengirim donasi dan kami yang akan
membuat dan mendistribusikannya. Yakinlah, Anda pasti mendapatkan pahala distribusinya. Amin.

Kedua:
Anda membeli keping DVD Tutorial Ringkas Maktabah Syamilah Versi Resmi 2, di

dalamnya sudah disertakan File Asli Maktabah Syamilah sebesar 2GB. Anda hanya perlu
menseting komputer dan mengekstraknya ke komputer Anda. Semua caranya sudah tersedia. Tidak
perlu berlama-lama mendownload.

Dari dana yang Anda keluarkan untuk membeli DVD ini, 20% keuntungannya masuk ke kas
ASDCenter untuk beasiswa pendidikan anak-anak yatim. Jual beli yang penuh berkah In sya Alloh.

***
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C. TUTORIALRINGKAS PENGGUNAAN MAKTABAH SYAMILAH

1. Mengenal Interface
Interface artinya tampilan utama/tampilan awal dari sebuah program untuk berinteraksi

antara program tersebut dengan pengguna (user/kita). Gambar dibawah adalah interface Maktabah
Syamilah versi 3.xx (saya lupa persisnya) rilis resmi 1 sebesar 1.95GB, setelah diekstrak menjadi
8.4GB, berisi 5300 kitab, saya (tiga tahun ke belakang) berhasil mendownloadnya selama tiga hari
full (komputer tidak dimatikan) menggunakan Modem Smartfren dengan bandwith lumayan
(Reguler 30 hari) namun speed pas-pasan. Kemudian saya upgrade ke versi 3.35.

Gambar dibawah adalah interface Maktabah Syamilah versi 3.48 rilis resmi 2 dalam
keping DVD, memiliki kafasitas sebesar 2.07GB. Setelah di instal (di ekstrak/dimekarkan) ke
komputer ukurannya mencapai 10.5GB. Inilah yang saya bahas dalam tutorial ini, walaupun sudah
ada upgrade terbaru versi 3.61, tapi secara fungsi tetap sama, perbedaan signifikan hanya pada
wallpapernya dan perbaikan fungsi-fungsi menjadi lebih baik. Juga karena yang inilah versi resmi,
nanti Anda hanya perlu mendownload versi terbaru dan mengupgrade yang lama.
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Seharusnya, judul Mengenal Interface adalah membahas fungsi dari fitur-fitur yang ada.
Namun, Seperti sudah saya tulis diatas bahwa tutorial ini bersifat langsung ke tujuan, jadi untuk
mengenali semua fungsi bisa Anda lakukan sambil jalan, yang penting bagaimana cara
menggunakan sehingga sampai di tujuan. Agar tidak terkesan tidak dikenalkan sama sekali, saya
sebutkan nama-nama yang ada di menu bar berbahasa Arab dan padanannya dalam bahasa Inggris
dan Indonesia. Silahkan perhatikan Menu Bar Maktabah Syamilah!

Indonesia English العربیة رقم
Berkas File ملف 1

Pencarian Search بحث 2
Layar/Monitor Screen شاشات 3

Layanan Service خدمات 4
Catatan Notes مذكرات 5

Memperbarui Update حیة ترقیة 6
Jendela Windows نوافد 7
Bantuan Help مساعدة 8

Silahkan klik di bagian interface/tampilan sebelah mana saja (bukan meng-klik icon-icon,
perhatikan anak panah berwarna merah pada dua gambar diatas), akan muncul tabel yang isinya
berupa kategori dari semua kitab yang ada. Jika tanda panah dari salah satu kategori itu di klik, akan
muncul di bagian bawahnya judul-judul kitab dari kategori tersebut. Perhatikan dua gambar berikut!
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Jika salah satu judul itu di klik dua kali, Anda akan dibawa masuk ke halaman pertama kitab
tersebut. Saya klik dua kali pada judul االبسط الفقھ (kitab yang di nisbatkan oleh penulisnya kepada
Al-ImamAbu Hanifah), gambar dibawah adalah tampilannya!

Sekarang, mari kita mulai tutorial ringkas ini! Hayya nataharrok!

2. Mencari Ayat dan Tafsir
Metode konvensional (lama, lampau) yang digunakan untuk mencari ayat-ayat tertentu

dalam Al-Qur`an biasanya menggunakan Kitab Fathurrohman (semoga Allah Swt. Membalas
semua kebaikan pengarangnya). Untuk menggunakan kitab ini, Anda minimal (paling tidak) harus
memahami Ilmu Shorof dasar, yaitu mengembalikan setiap kalimat berbahasa Arab ke asal
pembentukannya yang terdiri dari tiga huruf, yang lazim dikenal dengan nama Fi'il Madhi (kata
kerja lampau).

Jadi, ketika Anda ingin mencari ayat yang berisi kata یتسللون Anda harus mencarinya dari
akar kata سلل , atau dari kata تسلل . Apalagi jika kata-kata yang dicari terdapat di banyak surat
seperti kata یتفكرون (ada di sepuluh tempat). Belum lagi derivasi yang sangat banyak, seperti;
تتفكرون (ada tiga tempat), atau تتفكروا (di satu tempat) یتفكروا (di dua tempat). Belum lagi jika ada
derivasi dari bentuk lain seperti isim fail, isim maf'ul, mashdar, atau disandingkan dengan dhomir-
dhomir selain yang sudah disebutkan. Perlu waktu cukup lama untuk sampai pada ayat yang kita
inginkan.

Dengan Maktabah Syamilah, semua itu bisa di reduksi (dipermudah) menjadi hitungan detik.
Mau bukti? Silahkan klik icon seperti yang di tunjuk oleh panah merah!
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Akan muncul tabel berikut, silahkan langsung tulis kata yang ingin dicari, tidak usah
menggunakan fi'il madhi, contoh mencari kata یتسللون . Lihat panah merah! Kemudian klik icon
binocular (teropong) di sebelah bawah!

Dalam hitungan detik hasil pencarian ayat sudah tersedia dihadapan Anda. Tulisan berwarna
merah adalah hasil kata yang dicari, di sebelah kanan langsung ditampilkan surat dan ayatnya, An-
Nur : 63, disamping ayat juga ada keterangannya. Lihat panah merah!
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Sekarang, saya akan mencari kata یتفكرون , silahkan ulangi seperti tadi!

Kata یتفكرون ini terdapat di sepuluh tempat dalam A-Qur`an (belum termasuk derivasinya).
Ditampilkan ayat dan suratnya. Untuk melihat ayat lain yang mengandung kata ini, silahkan klik
ayat atau nomor disebelah bawahnya. Lihat kotak merah pada gambar dibawah!

Sangat canggih, ketika ada orang bertanya, Anda bisa memberikan jawaban dalam hitungan
detik dengan bantuan Maktabah Syamilah ini. Anda juga bisa memberi informasi tambahan bahwa
kata itu terdapat di sepuluh tempat, lengkap dengan ayat dan surat. Tapi, kecanggihan ini jangan
membuat Anda meninggalkan Ilmu Nahwu, Ilmu Shorof dan Kitab Fathurrohman!
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3. Menampilkan Tafsir Dari Ayat yang Dicari
Sekarang, saya mau mencari tafsir dari suatu ayat, ayat tersebut adalah یَبْغِیَان الَ بَرْزَخٌ بَیْنَھُمَا

ayat ini menerangkan tentang dua laut atau dua sungai atau laut dan sungai yang bertemu tapi airnya
tidak bercampur. Ayat sebelumnya berbunyi یَلْتَقِیَانِ الْبَحْرَیْنِ مَرَجَ . Melalui Maktabah Syamilah ini
saya ingin tahu apa maksud ayat tersebut.

Hasil pencarian, hanya ada satu ayat di Surat Ar-Rahman. Sebetulnya ada di Surat lain tapi
redaksinya sedikit berbeda.

Saya buka tafsir ayat tersebut dari Tafsir Ath-Thobary. Anda bisa menggeser Scrol bar ke
samping kiri untuk menampilkan tafsir-tafsirnya. Kalau belum ketemu makna yang di maksud,
silahkan buka halaman tafsir selanjutnya dengan meng-klik tanda panah hitam diatas. Lihat panah
merah!
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Akhirnya, saya temukan makna yang sesuai di halaman 31 yang di blok hitam. Artinya
kurang lebih, “Dibatasi/dihalangi (ada pembatas) antara air asin dari air tawar, atau air tawar dari air
asin...”. Di situ juga disebutkan bahwa alam barzah adalah tabir/pembatas antara kehidupan dunia
dan kehidupan akhirat.

Sedikit menambah keterangan ayat diatas, para ilmuan ahli oceanologi (kelautan) telah
menemukan fenomena alam yang diterangkan dalam ayat diatas. Pertemuan antara dua laut atau
antar dua sungai atau antara laut dan sungai, airnya tidak akan bercampur (bersatu), seakan ada tabir
tipis (barzakh) yang menjadi penghalang diantara dua air tersebut.

Silahkan perhatikan beberapa gambar berikut!

(air Sungai Nil dan air Laut Tengah -Mediteranian Sea-)

(dua air tampak dengan jelas tidak bercampur)
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Air laut dan air sungai tidak bercampur, pada kedalaman tertentu air sungai mengambil
tempatnya sendiri dibawah permukaan air laut. Subhanalloh. Jika orang lain mampu menemukan
fenomena keagungan riil di alam, paling tidak kita mau membuka ayat-ayat mu'jizat itu melalui
Maktabah Syamilah ini. Jika masih penasaran (di bawah laut juga ternyata ada sungai, lho!) ,
silahkan copy paste ayat diatas di Google, review singkat disini hanya sekilas info sebagai salah
satu wasailul-idhoh agar tidak monoton.

Bahkan, para ahli telah menemukan sungai yang terdapat di dasar laut. Sulit untuk dipercaya,
tapi begitu kenyataannya. Silahkan perhatikan tiga gambar berikut!
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4. Mengilangkan Harokat dan Ayat Pada Tafsir
Barangkali, Anda sedang membuat makalah atau skripsi (bahts) berbahasa Arab yang

sebagian besar tulisannya tidak berharokat, jika Anda mengambil kutipan dari Maktabah Syamilah
dan ingin menghilangkan harokatnya (termasuk harokat ayat Al-Qur`an) silahkan perhatikan cara
berikut.

Saya mencari arti kata استوى dan membuka maknanya dari kitab tafsir للنحاس القرآن إعراب ,
dan saya memilih dari Surat Toha ayat 5. hasilnya seperti gambar dibawah.

Klik kitab tafsir kitab tafsir للنحاس القرآن إعراب (Anda bebas memilih kitab tafsir lainnya).



ASDCenter
(Al-Yadul ‘Ulya Skills Development Center)
“Improving The Quality of Education, Life Skills & Society Development”

20

Untuk menghilangkan harokat, cukup centang (beri tanda) pada kotak kecil di depan tulisan
التشكیل إخفاء Lihat panah merah! Perhatikan, harokatnya sudah hilang semua.

Jika Anda membuka kitab tafsir, antara ayat dengan tafsir dibedakan dengan warna, ayat
berwarna biru sedangkan tafsir berwarna hitam. Halaman utama (yang berlatar kuning) sangat
terbatas ukurannya, jika ayat-ayat yang berwarna biru itu tetap ditampilkan maka tafsirnya
terhalang disebelah bawah. lihat gambar diatas!

untuk menyembunyikan ayat-ayat tersebut dari tampilan (di kitab tafsir) silahkan centang
kotak kecil disamping tulisan اآلیات إخفاء , maka ayat-ayat tersebut tidak akan ditampilkan di
halaman dan langsung ke tafsirnya. Lihat panah merah!
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5. Membuka Al-Qur`an dan Tafsir (sembarang ayat)
Jika pada judul “Mencari Ayat dan Tafsir” yang dicari adalah ayat-ayat Al-Qur`an tertentu,

maka pada judul ini adalah menampilkan Surat Al-Fatihah ayat 1. Untuk mencari ayat lain bisa
langsung klik pada Surat dan ayatnya.

Cara ini berguna saat Anda membuaka Maktabah Syamilah tanpa tujuan khusus (daripada
bengong atau hilang waktu tanpa manfaat). Setelah menemukan suatu ayat bisa langsung Anda cari
maknanya dari tafsir. Hasil pencarian bisa Anda save agar mudah digunakan saat dibutuhkan, inilah
salah satu fungsi lain Maktabah Syamilah; iseng-iseng dapat ilmu dan pahala. Anda pastu tidak
akan menolak, bukan?!

Perhatikan tiga gambar berikut!
Klik gambar kitab yang terbuka terbuka, maka Anda akan melihat Surat Al-fatihah. Untuk

membuka tafsir lakukan cara seperti di atas, tinggal klik nama kitabnya. Untuk berpindah ke surat
dan ayat lain silahkan klik nama dan ayatnya. Mudah, bukan? lihat panah merah!

Surat Al-Kahfi ayat-ayat terakhir, bagus jika Anda hapalkan.
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Tiga Surat terakhir; Al-Ikhlas, Al-falaq dan An-Nas.

6. Men-copy ayat ke Word Processor
Hasil pencarian pasti perlu untuk di print out untuk berbagai kebutuhan; mengajar,

presentasi, diskusi, fathul kutub, bahtsul masail dan tujuan lainnya. Untuk tujuan tersebut silahkan
copy paste hasil pencarian yang Anda inginkan ke program pengolah kata (word processor), baik
yang gratis seperti Libre Office, Open Office, Abi Word, WPS Office, Soft Maker Office (bisa
Anda temukan di folder no 3. Program Gratis), atau yang berbayar seperti Microsoft Office dan
yang lainnya.

Saya akan men-copy semua ayat yang ada di tampilan, yaitu akhir Surat Maryam dan awal
Surat Toha. Silahkan klik icon copy-paste. Lihat panah merah!
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Jika ingin men-copy ayat-ayat tertentu, silahkan blok ayat-ayat yang diinginkan, kemudian
klik icon copy. Untuk men-copy hasil lain seperti tafsir, hadits, biografi para sahabat, dll. Caranya
sama.

Saya paste (atau tekan kombinasi tombol ctrl+v) di beberapa program pengolah kata.

Hasil copy ayat di Kingsoft Office:

Hasil copy tafsir di Kingsoft Office, nama kitab, juz dan halamannya disebutkan di baris pertama.
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Kenapa saya memberi contoh tidak langsung ke Micrososft Office saja? Untuk
mengenalkan kepada Anda bahwa ada alternatif pengganti Microsoft Office. Sebab, saya haqqul
yakin bahwa Microsoft Office yang Anda gunakan pasti bajakan (saya membuat tutorial ini di
Libre Office 4.0, Open Office 3.4.1. Dan WPS Office Free 2014 -semuanya gratis-, untuk
kegiatan pribadi saya sudah beralih ke Linux Mint dan Ubuntu).

Microsoft Office original/asli harganya jutaan. Untuk Windows, saya masih bisa
husnudzon kepada Anda sebab banyak Laptop di jual sudah disertakan Windows XP original
(seperti laptop jadul milik saya), Windows 7 original (bahkan Windows 8) dan yang pakai Linux
juga banyak, seperti Ubuntu dan Linpus.

Maka, Jika Anda ingin berkah (karena membajak karya orang lain termasuk dosa, paling
tidak Anda menyadari bahwa selama ini Anda menggunakan Microsoft Office bajakan), Anda bisa
menggunakan alternatif-alternatif yang saya sebutkan, sebagian saya sertakan di folder “3.
program Gratis”. Andai saja Maktabah Syamilah sudah ada untuk Sistem Operasi Linux
(Ubuntu, Linux Mint, Fedora, dll.) saya pasti tidak akan menggunakan Windows untuk membuat
tutorial ini.

Hasil copy ayat di Libre Office.

Hasil copy tafsir di Libre Office.
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Hasil copy ayat di Microsoft Office.

Hasil copy tafsir di Microsoft Office.

7. Menutup hasil pencarian (atau kembali ke hasil pencarian sebelumnya)
Saat Anda mencari ayat Al-Quran, kemudian mencari ayat lainnya, kemudian membuka

tafsir, kemudian membuka tafsir lagi, atau hadits, atau apapun, semua hasil pencarian itu masih ada
dan belum ditutup. Anda bisa kembali membukanya atau menutup semuanya.

Klik icon “Restore Down” untuk mengecilkan layar-layar yang pernah dibuka. Klik icon
“Close” untuk menutupnya.
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8. Mencari Matan Hadits
Tulis petikan matan hadits yang ingin Anda cari, saya mencari األعمال إنما , klik kategori

الحدیث متون , kemudian centang/klik kitab hadisnya. Agar mudah, untuk pencarian awal silahkan
pilih kitab Shohih Bukhori dan Shohih Muslim, jika tidak ada silahkan cari dari kitab lainnya
(kutubuttis`ah, dll.).

Semakin banyak Anda memilih kitab, semakin lama proses pencarian. Spesifikasi komputer
sangat mempengaruhi proses ini. Jadi, jika komputer Anda cukup tua, carilah dari satu kitab dulu.
Jika kitab yang diinginkan tidak langsung terlihat, silahkan geser scrol bar ke bawah.

Hasil pencarian dari Kitab Shohih Bukhori

Hasil pencarian dari Kitab Shahih Muslim
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9. Mencari Syarh Hadits
Lihat lingkaran merah pada dua gambar diatas. Jika saat membuka matan hadits garis-

garisnya berwarna hitam maka syarh dari matan hadits tersebut tersedia. Anda klik icon tersebut dan
akan muncul syarh haditsnya seperti gambar dibawah. Jika garis-garisnya berwarna abu-abu maka
syarhnya tidak tersedia, Anda harus mencari sendiri secara manual di kategori الحدیث شروح .

Gambar dibawah adalah syarh hadits بالنیات األعمال إنما dari kitab مسلم على النواوى .شرح Kitab
karangan ImamAn-Nawawi sebagai syarh Kitab Shohih Muslim.

Yang dikolom putih matan hadits dan yang di kolom kuning syarh-nya.

Gambar dibawah adalah syarh hadits بالنیات األعمال إنما dari kitab البخارى صحیح شر البارى فتح .
Kitab karangan Imam Ibnu Hajar Al-'Asyqolani sebagai syarh Kitab Shohih Bukhori.
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10. Takhrij hadits
Saya lampirkan pengertian takhrij hadits dari situs http://stiqulumualhadis.blogspot.com

“Kata takhrij تخریج) ) adalah bentuk mashdar dari (خرّج-یخرّج-تخریجا) yang secara bahasa berarti
mengeluarkan sesuatu dari tempatnya. Sedang pengertian takhrij al-hadits menurut istilah ada
beberapa pengertian, di antaranya ialah:

a) Suatu keterangan bahwa hadits yang dinukilkan ke dalam kitab susunannya itu terdapat
dalam kitab lain yang telah disebutkan nama penyusunnya. Misalnya, penyusun hadits
mengakhiri penulisan haditsnya dengan kata-kata akhrajahul Bukhari artinya bahwa hadits
yang dinukil itu terdapat dalam kitab Jami’us Shahih Bukhari. Bila ia mengakhirinya dengan
kata akhrajahul muslim berarti hadits tersebut terdapat dalam kitab Shahih Muslim.
b) Suatu usaha mencari derajat, sanad, dan rawi hadits yang tidak diterangkan oleh
penyusun atau pengarang suatu kitab.
c) Mengemukakan hadits berdasarkan sumbernya atau berbagai sumber dengan
mengikutsertakan metode periwayatannya dan kualitas haditsnya.
d) Mengemukakan letak asal hadits pada sumbernya yang asli secara lengkap dengan mata
rantai sanad masing-masing dan dijelaskan kualitas hadits yang bersangkutan.”

(Sumber: http://stiqulumalhadis.blogspot.com/2012/01/takhrij-al-hadits.html, referensinya; 1. Zein,
Muhammad Ma’shum, M.A., Drs, Ulumul Hadits & Musthalah Hadits, Departemen Agama RI,
Jakarta: 2007. 2. Ahmad, Muhammad, H. Drs., dan Mudzakir .M., dan Djaliel Abd Maman. Drs.,
Ulumul Hadits, CV. PUSTAKASETIA, Bandung : 2004 )

10.1. Cara pertama; mentakhrij hadits.
Mengetahui dari kitab apa saja hadits tersebut bisa ditemukan, atau oleh siapa saja hadits

tersebut diriwayatkan? Untuk cara ini, lihat kembali hasil pencarian بالنیات األعمال إنما , ketika Anda
menemukan hadits tersebut dalam kitab Shohih Bukhori dan Kitab Shohih Muslim itu artinya hadits
tersebut sudah di takhrij oleh dua orang, atau ada di dua kitab.

Masih penasaran, lihat lagi hasil pencarian tadi! Jika icon yang di tandai lingkaran merah
berwarna hitam (bukan abu-abu) maka hadits tersebut bisa langsung diketahui takhrij-nya. Atau bisa
diketahui kitab apa saja (selain hasil pencarian dari Bukhori dan Muslim) yang memuat hadits
tersebut. Silahkan klik!

http://stiqulumalhadis.blogspot.com/2012/01/takhrij-al-hadits.html
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Silahkan perhatikan! Kolom berwarna putih adalah matan hadits hasil pencarian di Kitab
Shohih Bukhori. Kolom berwarna kuning adalah matan hadits yang sama dan terdatap pada kitab-
kitab lain. Untuk mengetahui kitab apa saja yang memuat matan hadits tersebut, klik daftar kitab di
sebelah bawah. Hanya bisa ditampilkan sebagian.

Nah dari sinilah ada istilah, rowahu Bukhori wa muslim wa ghoiruhu, akhrojahu sittah,
akhrojahu sab'ah, dst. Sebetulnya, jika sudah ada di Kitab Bukhori dan Muslim sudah tidak
memerlukan takhrij karena sudah jelas kualitas haditsnya. Kecuali untuk menambah referensi saat
membuat makalah ulumul hadits atau saat belajar ilmu hadits.

10.2. Cara kedua; mentakhrij hadits.
Mengetahui derajat suatu hadits. Bisa jadi karena isinya tidak populer, atau dari sumber

(kitab) yang bercampur antara hadits shohih, hadits dhoif bahkan hadits maudhu. Agar mudah
silahkan cari dari kitab hadits di kategori الحدیث متون yang ada tambahan huruf ت“ " kependekan
dari (تحقیق) setelah nama kitabnya.

Saya akan mencari hadits القران تعلم من خیركم dari Kitab hadits الترمیذى سنن tahqiq Basyar
'Awwad Ma'ruf dan dari kitab yang sama tapi beda pentahqiq yaitu Ahmad Mahmud Syakir. Cari
kitab yang ada huruf ت“ " setelah nama kitabnya. Lihat panah merah!
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Ini hasil pencarian dari Kitab Sunan At-Tirmidzi yang di tahqiq Basyar 'Awwad Ma'ruf.
Derajat haditsnya Hasan Shahih. Ketika Anda membuat Skripsi atau Tesis atau makalah ilmiah,
Anda bisa menjawab bahwa hadits tersebut derajatnya Hasan Shahih, sumbernya Kitab Sunan At-
Tirmidzi tahqiq Basyar 'Awwad Ma'ruf. Lihat kotak merah!

Ini hasil pencarian dari Kitab Sunan At-Tirmidzi yang di tahqiq Ahmad Mahmud Syakir.
Beliau mentakhrij hadis menggunakan Hasil telaah Syeikh Nasiruddin Al-Albani, seorang ahli
hadits abad ini. Anda juga bisa langsung menggunakan Kitab-Kitab karya Syeikh Nasiruddin Al-
Albani dalam kategori khusus bernama األلبانى كتب .

Jika sudah mentahkrij hadits seperti ini, berarti hadits yang Anda jadikan hujjah dalam
skripsi, makalah ilmiah atau yang lainnya, sudah bisa Anda pertanggung jawabkan secara ilmiah.
Masalah lain mungkin pas atau tidak kah Anda ber-istidlal dengan hadits tersebut dalam konteks
yang Anda bahas. Itu tugas Anda, tugas saya hanya membuat tutorial hehehe...
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11. Mengenal Kitab
Jika di bagian atas langsung mengenal cara mencari ayat, tafsir, matan dan syarh hadits,

tentu kurang lengkap jika kitab yang kita gunakan tidak kita kenal sama sekali. Paling tidak, kita
tahu nama kitab, pengarang, pentahqiq, penerbit, dan tahun terbit kitab tersebut. Untuk mengetahui
keterangan tentang sebuah kitab, Anda bisa menggunakan beberapa cara, dua cara akan saya
gunakan disini.

Cara Pertama: klik disembarang tempat di area kosong (untuk menampilkan daftar kitab).
Kemudian cari kitab yang ingin diketahui, saya mencari keterangan tentang kitab Shohih Muslim.
Setelah ketemu, klik icon kertas kosong di sebelah kiri bawah. Lihat lingkaran merah!

Cara Kedua: klik icon binocular/teropong (lihat kembali cara mencari matan hadits diatas), klik
kategori kitab (saya memilih kutub mutun), kemudian klik salah satu kitab dan klik icon kertas
kosong di sebelah kiri bawah. Lihat lingkaran merah!

Dengan cara kedua, kitab apapun yang sedang Anda buka bisa langsung Anda ketahui siapa
pengarangnya, penerbit, tahun terbit, pentahqiq, dst.
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Akan muncul keterangan (kartu) dari kitab tersebut.

Keterangan:

بطاقة : berisi katerangan lengkap buku, jika Anda membuat artikel dan perlu referensi,
maka inilah yang Anda gunakan. Tulisan للمطبوع موافق الكتاب ترقیم menunjukan
bahwa buku tersebut penomoran halamannya di Maktabah Syamilah sama
dengan versi cetak dari penerbit yang menerbitkan kitab tersebut.

الكتاب عن : tentang kitab tersebut, kebetulan disini kosong
المؤلف عن : tentang penulis kitab (biografi).

Anda betul-betul dimanjakan oleh Maktabah Syamilah. Jika Anda merasa informasi itu
masih kurang, silahkan klik icon kertas disebelah kanan bawah. Lihat lingkaran merah!

Anda akan dibawa ke halaman ini. Disana keterangan tentang kitab dan penulisnya lebih
lengkap. Bahkan, kitab-kitab lain karangan penulis juga ditampilkan, jika ingin melihat biografi
penulis kitab lain, silahkan klik nama mereka.
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Tambahan:
ada beberapa istilah yang bisa menjadi tambahan untuk judul ini;

1. Huruf ت (ta) setelah nama kitab artinya تحقیق tahqiq. Maksudnya kitab tersebut sudah diteliti
dan dikaji oleh pakar yang ahli pada bidangnya. Terutama kitab yang memiliki banyak sumber
manuskrif dan kitab-kitab yang mengandung hadits-hadits yang belum di takhrij.

Contoh : Kitab شاكر ت المعاني علم في اإلعجاز دالئل

Klik icon kertas diatas, maka keterangannya akan lebih jelas.
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2. Huruf ط (tho) setelah nama kitab artinya طباعة cetakan. Maksudnya kitab tersebut diterbitkan
oleh beberapa penerbit dan semuanya di masukan ke dalam Maktabah Syamilah ini. Jadi, huruf
tersebut untuk membedakan penerbitnya, contoh; الترمذى المحمدیة الشمائل ada dua beda penerbit.

Silahkan bandingkan!

3. Tulisan معاصر (kontemporer) setelah nama kitab artinya kitab itu ditulis oleh para ulama
sekarang dan bisa jadi penulisnya masih hidup, bukan kitab klasik atau kitab kuning (turots).
Contoh; kitab األحكام آیات تفسیر البیان روائع lihat di kategori القرآن علوم

4. Hal-hal lain silahkan Anda pelajari sambil jalan.
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12. Mencari jawaban suatu masalah (bahtsul masail)
Inilah salah satu fungsi paling urgen (penting) dari Maktabah Syamilah. Yaitu memberikan

jawaban atas masalah yang kita butuhkan. Untuk mempermudah pencarian, sebaiknya Anda
mengikuti kategori kitab yang ada disini. Artinya, jika Anda mencari masalah aqidah, silahkan cari
di kategori aqidah. Mencari masalah hadits di kategori hadits. Perlu Anda perhatikan bahwa matan,
syarh, takhrij, dan ulumul hadits dibedakan kategorinya. Lebih memudahkan pencarian.

Mencari masalah fiqih di kategori fiqih. Perlu juga Anda perhatikan bahwa kitab fiqih di
pisahkan ketegori per madzhab, ini membuat Anda bisa lebih enak dalam melakukan perbandingan
madzhab (muqoronah) dengan mencari satu masalah minimal dari empat kitab yang mewakili tiap
madzhab. Disitu juga masih ada fiqih ‘aam yang tidak terikat dengan salah satu madhab. Juga ada
al-fatawa yang isinya mencakup berbagai masalah selain fiqih.

Kategori lain saya yakin cukup familiar dan bisa Anda pelajari, saya akan menambahi
sedikit dengan catatan berikut:

12.1. Mencari Masalah dalam bidang Fiqih
Sebagai contoh, masalah Qunut. Agar tidak membuang waktu, lakukan sesuai kategori, jika

ingin dari empat madzhab langsung, silahkan pilih satu kitab utama dari tiap madzhab (kategori).
Jika ingin dari satu madzhab dulu, boleh satu kitab atau beberapa kitab sekaligus.

Dalam hal ini, saya mencari dari Madzhab Syafi'i melalui kitab-kitab yang sudah dikenal
umum seperti; Al-Umm, Al-Iqna, Kifayatul-Akhyar, Fathul Mu'in, dan I'anatuth-Tholibin. Jangan
lupa, jika sebelumnya pernah membuka kitab dari kategori lain silahkan klik dulu الكتب جمیع إلغاء
agar pencarian hanya dilakukan dari kitab-kitab yang sekarang di pilih saja.

Kategori kitab-kitab aqidah yang halamannya sama
dengan versi cetak

العقیدة

Kategori kitab-kitab aqidah yang halamannya tidak sama
dengan versi cetak atau bahkan belum dicetak sama
sekali, masih berupa manuskrip (makhthuthoh). Hampir
setiap kategori pasti memiliki sub ini.

آلیا مرقم العقیدة

Kitab-kitab yang berisi nasihat, manajemen hati, zuhud,
dll.

والدعاء واآلداب الرقائق

Sejarah khusus tentang Rosululloh Saw. sejak lahir
sampai meninggal

والشمائل السیرة

Sejarah Islam secara umum التاریخ
Sejarah tokoh, tarjamah (biografi) والطبقات التراجم
Sejarah bangsa, kaum, kabilah, dll. األنساب
Sejarah geografis (tempat), wilayah, pelayaran,
perjalanan (seperti Ibnu Bathuthoh)

والرحالت والجفرافیا البلدان

Kamus, Mu'jam, Ensiklopedi, Buku pintar, dll. الفقھ ولغة والمعاجم الغریب
Syair (diwan)-syair syar'i الشرعیة الدواوین
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Lihat panah merah!

Ini adalah hasilnya. Silahkan Anda baca dan telaah, setelah apa yang Anda menemukan apa
yang Anda cari, copy ke program pengolah kata seperti Open Office, Libre Office, WPS Office,
Abi Word, atau Microsoft Office (seperti yang sudah dibahas diatas). Jika belum ketemu silahkan
klik icon panah hitam untuk menuju halaman selanjutnya. Jika tidak ketemu dari satu kitab,
silahkan cari dari kitab lainnya.

Untuk masalah pada bidang lain, metodenya sama hanya pencariannya dilakukan pada
kategori masing-masing, seperti ulumul-qur`an, ulumul hadits, faroid, tajwid, dst. Agar pencarian
lebih cepat dan simpel, sebaiknya Anda mengenal kitab-kitab utama dari setiap madzhab, atau dari
bidang-bidang lain.
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13. Membuka Biografi (Sahabat, tabiin, Ulama, penulis suatu kitab, dll.)
jika pada keterangan kitab yang ada hanya biografi penulis kitab tersebut, maka pada judul

ini kita bisa menemukan biografi atau sejarah siapapun bahkan sejarah suatu bangsa, masa khilafah,
maupun kesultanan. Rasulullah Saw., para sahabat, tabiin, para ulama, para khalifah, dan tokoh-
tokoh muslim lainnya.

Saya mau mencari biografi Kholid bin Walid. Biasanya saya mencari di Kitab-kitab yang
pernah saya lihat dan saya buka di maktabah Ma'had An-Nu'aimy, Jakarta, diantaranya; Ath-
Thobaqot Kubro (Ibnu Sa'ad), Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashhab (Al-Qurthubi), Usudul Ghobah
(Ibnul-Atsir), Siyar A'lam An-Nubala (Adz-Dzahabi), (dari kategori Kitab At-tarojum wat-
Thobaqot). Biasanya saya tambah dari Al-Kamil Fit-Tarikh (Ibnul-Atsir) dan Al-Bidayah wan
Nihayah (Ibnu Katsir) dari kategori Kitab Tarikh. Tapi ini lebih umum, jadi kita fokus pada
kategori Kitab At-tarojum wat-Thobaqot saja. Hasilnya sebagai berikut;

Saya paling suka dengan Kitab Siyar A'lam An-Nubala kaya Imam Adz-Dzahabi untuk
mencari biografi, maka pada gambar diatas yang saya ambil Screenshot nya adalah dari kitab
tersebut. Untuk memudahkan pencarian biografi (langsung ke fokus) silahkan klik judul utama yang
langsung menampilkan nama tokoh yang kita cari. Lihat kotak merah sebelah bawah pada gambar
diatas!

14. Mencari Arti Mufrodat dari Kamus/Mu'jam
Saat ingin mencari arti dari suatu kata dalam berbahasa untuk artikel yang saya tulis,

biasanya saya mencarinya di mu'jam-mu'jam berikut: Lisanul Arab (Ibnul Mandzur), Al-Qomus
Al-Muhith (Al-Fairuzzabadi) Tajul 'Arusy min Jawamiul Qomus (Az-Zubaidy), dan Al-
Mu'jamul Al-Wasith dari Mujamma' Lughoh 'Arobiyah Mesir.

Kenapa menggunakan mu'jam-mu'jam tersebut? Karena Lisanul 'Arob terhitung kamus Arab
paling lengkap dan semua mu’jam diatas semuanya ada di perpustakaan Ma'had An-Nuaimy tempat
saya kuliah dulu. Mu'jamul Wasith sudah saya miliki. Lima kitab tersebut pernah saya gunakan saat
membuat skripsi (bahts) S-1.
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Lihat gambar berikut!

15. Mencari Masalah Tematik
Saya memiliki folder khusus di komputer, namanya Bahts Ilmi. Isinya adalah hal-hal baru,

hal-hal yang perlu jawaban atau pertanyaan dari murid, teman maupun teman yang ditanya
jamaahnya dan minta tolong dicarikan jawaban. Ada beberapa contoh hasil pencarian tematik
seperti ini, diantaranya:

1). HukumAnjing Laut, Ikan Hiu, dll.
Tahun 2011 yang lalu saya mengajar Bulughul Marom, hadits yang pertama dipelajari pasti

tentang air laut dan halalnya bangkai ikan laut. Ada anak bertanya, “Apa hukum Anjing Laut, ikan
Hiu (karena ada ikan hiu yang menyerang manusia)?”. Pertanyaan ini saya jawab halal, tapi belum
dengan keterangan yang lengkap.
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Akhirnya, saya membuka Maktabah Syamilah dan saya kumpulkan referensi tentang
hukum Anjing Laut dari beberapa Kitab, bahkan saya tambah dengan fatwa dari Muhammadiyah
yang saya dapat di Internet. Kemudian setelah diedit hasilnya 10 lembar, saya print out dan saya
berikan kepada anak tersebut, saya ingin dia yakin bahwa apa yang saya katakan bukan hanya
menurut saya tapi ada sumbernya.

Silahkan Anda baca salah satu hasilnya dari Kitab Al-Mughni (Ibnu Qudamah) dari
Madzhab Hanbali. Madzhab Hanbali mensyaratkan agar Anjing laut disembelih terlebih dahulu agar
darahnya keluar. Madzhab yang lain tidak mensyaratkan untuk disembelih lebih dulu. Lihat
paragraf terakhir pada gambar dibawah!

Ikan hiu, halal, seperti Anjing Laut. Adapun penyu, dilarang karena termasuk khobaits
(kotor). Ular laut, dilarang karena mengandung racun. Buaya, dilarang karena menyerang manusia.
Katak/kodok, dilarang untuk dimakan karena ada larangan membunuh katak, sebab dalam suatu
hadits disebutkan bahwa suara mereka adalah tasbih.

Untuk lebih mendetail, silahkan Anda eksplorasi Maktabah Syamilah ini. Khazanah milik
umat Islam sangat lengkap, terkadang kita menanyakan sesuatu dan merasa aneh dengan
jawabannya. Padahal, jawaban itu sudah ada sejak berabad-abad lamanya dalam kitab-kitab klasik.
Ternyata kita kurang ngamumule apa yang kita miliki. Saya mengajak Anda untuk masuk ke ranah
ini. Hanya perlu sedikit penyesuaian agar Anda bisa menguasainya, yang pasti waktu Anda akan
menjadi terasa begitu berharga.

3). HukumAqiqah
Ketika kehamilan istri saya sudah mendekati sembilan bulan, saya mulai mencari referensi

tentang Aqiqah. Kebetulan kondisi ekonomi sedang lemah. Maka, saya lebih fokus pada biaya
persalinan yang lebih urgen, sedangkan aqiqah waktunya seminggu kemudian.

Saya berfikir bagaimana agar tetap bisa melaksanakan aqiqah dengan dana tipis. Ada
beberapa pertanyaan yang cukup mengganggu; a). Apakah rambut anak yang dipotong saat aqiqah
harus selalu dihargai dengan gram emas? b) Apakah daging aqiqah bisa di bagikan tanpa dimasak?
(masalahnya, di daerah saya sudah membudaya walimah aqiqah diadakan dengan mengundang Pak
Kyai, kerabat dan tetangga) c) Jika hari ketujuh tidak mungkin untuk melaksanakan aqiqah, bisakah
diundur? Ada seorang kawan menambah pertanyaan; d) Bolehkah kita (yang melaksanakan aqiqah)
ikut makan dagingngya? (katanya di beberapa daerah tidak boleh).
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Akhirnya, saya pun kembali membuka Maktabah Syamilah dan saya baca-baca tentang
aqiqah. Untuk masalah-masalah tematik, saya suka dengan Kitab Fiqih Sunah (Sayid Sabiq)
karena sudah dibuat sangat praktis, dalil dari Al-Qur`an dan Hadits, pendapat empat Imam madzhab,
dan disebutkan mana arjah (yang paling kuat dalilnya). Atau dari Kitab Rowai'ul Bayan Tafsir
Ayatul Ahkam (Syeikh Muh. Ali Ash-Shobuni) jika menyangkut ayat-ayat hukum.

Pertanyaan pertama, di Kitab Fiqih Sunah disebut fidhoh (perak), bahkan ditambah dengan kata
in tayassaro (jika ada kelapangan/tidak menjadi kesusahan/ada rizkinya). Rambut hasan beratnya
setara satu dirham (koin perak) atau beberapa dirham. Lihat kotak-kotak merah diatas!

Sebagai informasi, Mei 2013 ini, 1 gram perak antara Rp. 10.000-Rp. 15.000. sedangkan
satu koin dirham antara Rp. 50.000 – Rp. 80.000 (Waktu anak saya aqiqah masih di kisaran Rp. 34-
000 – Rp. 40.000). sedangkan satu gram emas mulai Rp. 250.000 tergantung karatnya.
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Jadi, Anda bisa memilih, jika ada keluasan rizki maka keluarkanlah yang terbaik. Tapi, jika
ekonomi sedang dalam kondisi lemah maka ambilah yang bijak, yang penting kita bisa tetap
beribadah dan tidak merasa/menganggap ibadah tersebut sebagai beban.

Pertanyaan kedua, terjawab (lihat di Kitab Fiqih Sunnah, halaman sebelumnya bahwa masalah
aqiqah sama dengan udhiyyah (qurban), jadi apa yang boleh dalam qurban boleh juga dalam aqiqah.
Kecuali musyarokah, aqiqah tidak bisa untuk tujuh orang seperti sapi, atau kambing untuk satu
keluarga. Lihat juga kitab-kitab lainnya.

(326 /3) السنة فقھ
المشاركة. فیھا تجوز ال العقیقة أن إال االحكام، من االضحیة في یجري ما فیھا ویجري

Untuk lebih jelas, silahkan buka kitab-kitab lainnya. Ada yang menganjurkan untuk dimasak
dulu, tapi boleh juga tanpa dimasak. Jika tanpa dimasak sebaiknya dipotong lebar-lebar per
sambungan tulang. Jika ada rizki lapang tentu lebih baik dimasak dulu dan mengundang orang
sekalian shadaqah. Tapi jika sedang sulit, tentu biaya masak, nasi dan menu lainnya akan
menambah biaya. Anda pasti lebih faham kondisi saat itu.

Pertanyaan ketiga, terjawab. Hari ke-7, ke-14, ke-21, jika belum ditaqdirkan ada rizki, bisa kapan
saja.

Pertanyaan keempat, terjawab. Boleh, seperti jawaban kedua bahwa masalah aqiqah sama dengan
udhiyyah (qurban), jadi apa yang boleh dalam qurban boleh juga dalam aqiqah. Coba Anda baca
sendiri hasil copy paste dari judul Udhiyah!

(324 /3) السنة فقھ
األضحیة: لحم توزیع

كلوا " وسلم: علیھ هللا صلى هللا رسول قال الفقراء، على منھا ویتصدق االقارب ویھدي أضحیتھ من یأكل أن للمضحي یسن
الثلث. ویدخر بالثلث ویتصدق الثلث یأكل أن االفضل العلماء: قال وقد " وادخروا وأطعموا

آخر بلد إلى ولو نقلھا ویجوز

"Sunah bagi orang yang berqurban (dalam hal ini termasuk juga yang melaksanakan aqiqah) untuk
makan dari binatang qurbannya. Menghadiahkan pada kerabat dan faqir miskin. Rasulullah
bersabda, “makanlah, berimakanlah dan simpanlah!” para ulama berkata, “yang paling utama,
makan sepertiga, menghadiahkan sepertiga dan menyimpan sepertiga.” boleh juga
mengirimkan/memindahkannya ke negara lain”.

(326 /3) السنة فقھ
المشاركة. فیھا تجوز ال العقیقة أن إال االحكام، من االضحیة في یجري ما فیھا ویجري

Jika, apa yang boleh dalam qurban boleh juga dalam aqiqah, Kecuali musyarokah, maka
makan, membagikan dan menyimpan daging aqiqah juga boleh.

Dari pencarian-pencarian tematik seperti ini, ada banyak manfaat yang bisa kita dapat,
diantaranya;
1. Ilmu kita akan selalu bertambah, baik karena mencari sendiri atau karena ada yang bertanya.
2. Meningkatkan rasa penasaran untuk mencari jawaban.
4. Tidak akan sembarangan menjawab dengan kalimat, “Kalau menurut saya sih.” tapi pasti mencari
dan kemudian menjawab, “Menurut imam ini dalam kitab ini, dst.”
5. Lebih hati-hati dalam berbuat, karena pasti ada pertanyaan sebelum melakukan sesuatu, “Apa ada
dalilnya?” , “Betulkah seperti ini?”
6. Dst.

[[[[ Aqiqah hanya satu contoh, silahkanAnda bahas masalah-masalah lainnya]]]
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Catatan:
jika Anda kesulitan mencari suatu kitab, tidak tahu masuk ke kategori mana, silahkan tulis

saja nama kitabnya di kotak kosong bagian diatas. Tekan enter, maka kategori dan nama kitab itu
akan ditampilkan. Lihat gambar dibawah! Setelah ketemu, silahkan centang kitab tersebut dan tulis
kalimat yang ingin dicari.

4) Menulis Artikel dengan bantuan Maktabah Syamilah
selain nomor 3 diatas, Inilah fungsi Maktabah Syamilah yang sangat saya rasakan. Dan ini

pula yang menyebabkan saya hampir tiap saat membuka Maktabah Syamilah. Asisten pribadi yang
melebihi Kamus berjalan. Sebab, bukan sekedar menghadirkan arti kata tapi lengkap dengan ayat
dan tafsirnya, hadits dan syarhnya, tarikh beserta siroh, kutub lughoh beserta ma'ajim, atau bahasa
singkatnya perpustakaan ada di saku Anda, apapun ada, kuncinya cuma dua: bagaimana Anda
memperlakukan Maktabah ini dan mau atau enggankah Anda untuk menyelam sampai ke dasarnya.
Bukankah mutiara itu ada di dasar samudera dan bukan di permukaannya?!

Diantara artikel-artikel yang saya tulis dengan bantuan Maktabah Syamilah adalah:
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16. Menambahkan Kitab/artikel ke Maktabah Syamilah
Untuk memasukan kitab terbaru dari situs shamela.ws akan saya bahas di judul no. 22

tentang update. Adapun sekarang yaitu memasukan tulisan/artikel dari situs lain. Saya ambil contoh
dari situs www.saaid.net, disana banyak artikel berbahasa Arab. Saya ambil judul الحضاري التكبر lihat
kotak merah!

Setelah Anda klik, Anda bisa langsung save as berupa file html. Tapi biar familiar, silahkan
copy dan paste di Microsoft Word atau yang lainnya kemudian save.

Ingat-ingat dimana file itu Anda simpan. Saya menyimpannya di folder “memasukan artikel
ke Maktabah Syamilah” di “My Document” agar mudah mencarinya.

http://www.saaid.net/
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Buka Maktabah Syamilah, kemudian klik icon istirod malaffat. Akan muncul halaman istirod.
Silahkan cari file yang tadi Anda simpan. Format-format file yang bisa Anda masukan cukup
banyak. lihat panah merah!

Klik file tersebut, tahan dan tarik sampai masuk ke kolom di bawahnya.

Setelah file tersebut berada di kolom sebelah bawah, tentukan kategorinya, saya memilih
kategori أخرى علوم , di Maktabah Syamilah posisinya paling bawah, jadi biar gampang mencarinya.
Jika sudah, klik icon petir disebelah kanan bawah. Silahkan tunggu proses memasukan file ke dalam
Maktabah Syamilah. Lama proses tergantung besar atau kecilnya ukuran file dan spesifikasi
komputer Anda.
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Jika sudah muncul tulisan الملفات جمیع استیراد تم dan file di kolom sebelah bawah menghilang,
maka file tersebut telah sukses masuk menjadi bagian dari Maktabah Syamilah. Jika Maktabah
Syamilah ini di copy ke komputer lain maka file tersebut akan ikut ter-copy, karena sudah menjadi
bagian dari Maktabah Syamilah.

Perhatikan gambar dibawah!

Sekarang, mari kita buktikan, betulkah file tadi sudah masuk ke Maktabah Syamilah?
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Inilah tulisan lengkapnya! Jadi, jika Anda punya artikel-artikel lain silahkan masukan,
selama hardisk Anda masih kosong, Anda bebas menambah koleksi buku.

17. Memasukan tulisan berbahasa Indonesia karya sendiri.
Bisakah tulisan Latin/Indonesia dimasukan seperti tadi? Bisa, hanya alignment (perataan

tulisan) mengikuti aturan tulisan Arab (rata kanan). Mari kita coba, saya mau masukan artikel
“siapakah pelajar”, formatnya .docx. Lakukan seperti tadi!
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Mari kita cari hasilnya!

Gampang, bukan?! Jika Anda punya karya berupa kamus Indonesia-Arab atau Inggris-Arab
(atau sebaliknya) bisa Anda tambahkan sebagai koleksi.

18. mengeluarkan suatu kitab menjadi ebook (.bok)
Jika Anda hanya membutuhkan satu kitab untuk tujuan tertentu, seperti menelaah atau

referensi, dan tidak ingin membuka kitab-kitab lainnya. Anda bisa mengeluarkan kitab tersebut dari
Maktabah Syamilah menjadi sebuah ebook dengan format .bok (semacam PDF atau CHM).

Silahkan klik icon tashdir kitab , kemudian pilih kitab yang akan di jadikan file .bok dan
pindahkan ke kolom sebelah kiri. Caranya klik nama kitab dan klik tanda panah paling atas. Jika
sudah, silahkan klik icon tashdir kitab disebelah kiri atas.
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Dalam contoh ini saya mengambil kitab األبسط الفقھ Lihat panah merah!

Setelah proses selesai, Maktabah Syamilah akan langsung menampilkan folder tempat
kitab .bok itu disimpan. Inilah hasilnya. Silahkan klik dua kali folder e-book!

Hasilnya adalah file dengan kompresi .rar (gambar buku bertumpuk dengan tulisan
“shamela-book”). Untuk membukanya, klik kanan dan pilih “ekstract here” (dengan syarat 7zip atau
Pea Zip sudah terinstal dikomputer, jika belum silahkan instal dulu, sudah saya sertakan di folder no
3. Program Gratis).

Hasil ekstraknya adalah file dengan gambar buku berwarna ungu (sebelah kanan). Itulah file
e-book dengan format .bok. Bisa Anda buka di komputer mana saja, isinya persis Maktabah
Syamilah tapi cuma satu buku dan tidak ada fitir-fitur tambahan.
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Perhatikan gambar berikut!

Kalau Anda ingin kitab tersebut dalam format Microsoft Windows, silahkan kembali ke
folder pertama, dan klik folder “Word”. Anda akan menemukan sebuah file .doc. Silahkan dibuka!

Ini halaman bagian atas (judul dan keterangan kitab) dari kitab tersebut.
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Dan ini halaman kitabnya. Garis-garis berwarna biru adalah batas halaman yang ada di
Maktabah Syamilah dan sesuai dengan versi cetak. Tulisan (82/1) adalah juz dan nomor halaman.
Jika berbentuk seperti ini mungkin Anda lebih mudah untuk copy paste dalam jumlah banyak.

19. Seting interface
Kenapa judul ini disimpan di belakang padahal pengenalan interface ada di depan?

Jawabannya, agar Anda fokus pada cara bagaimana menggunakan Maktabah Syamilah, sebagai
perpustakaan yang bisa menjawab kebutuhan Anda sampai Anda kuasai, bukan pada seting dan
pengenalan Maktabah Syamilah sebagai suatu program komputer.

Jika Anda mau merubah warna dan ukuran tulisan, merubah begron kuning, dll. Silahkan
klik icon khiyarot al-barnamij. Jika sudah muncul tabel seting, silahkan modifikasi, dan akhiri
dengan menekan tulisan تطبیق dan موافق disebelah bawah. Saya tidak akan membahas masalah ini
lebih jauh, silahkan Anda berkreasi sendiri.
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20. mencari bantuan/help (syarh)
jika Anda masih kurang puas dengan tutorial ini, silahkan klik tulisan البرنامج عن kemudian

klik البرنامج شرح , maka panduan berbahasa Arab dari pengembangnya akan ditampilkan ke
hadapan Anda. Sangat lengkap.

Beberapa gambar lainnya:
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Gambar dibawah adalah cara memasukan kitab/tulisan/artikel yang sudah kita bahas diatas.
File yang di masukan juga lengkap' .rtf. .bok, .wri, .htm, dan .doc. Sangat lengkap bukan? Tapi
kenapa saya membuat tutorial ini? Untuk mempermudah saja. Saya tidak membaca file “help” ini
untuk mempelajari Maktabah Syamilah, begitu juga untuk membuat tutorial ini, tapi praktek
langsung.

21. Menghubungi Pengembang Maktabah Syamilah
jika Anda ada pertanyaan tentang Maktabah Syamilah, permohonan, atau ucapan terima

kasih (testimoni), Anda bisa membuka situs resmi Maktabah Syamilah dan mengirim email ke
email mereka.

Situs : http://shamela.ws
email : mail@shamela.ws atau site@shamela.ws

Catatan : saya tidak ada hubungan apa-apa dengan pihak mereka. Tutorial ini murni saya
buat sebagai bentuk berbagi (sharing) dan membantu mempermudah mereka yang baru mengenal.

22. Update
Setiap saat selalu ada kitab baru yang di tambahkan ke Maktabah Syamilah. Jika Anda ingin

meng-update (menambahkan kitab-kitab terbaru) silahkan klik icon اآلن حیة ترقیة . Maka akan
muncul nana-nama kitab sesuai dengan kategorinya. Lihat panah merah!

http://shamela.ws/
mailto:mail@shamela.ws
mailto:site@shamela.ws
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Silahkan pilih semua atau pilih yang Anda perlukan saja. Klik tanda + di depan kategori dan
klik yang tidak Anda inginkan, jika ingin semua, langsung saja klik تلقائي تحمیل atau klik روابط
التحمیل jika Anda ingin download/unduh satu persatu.

Saat proses download, Anda boleh menutup tabel tersebut dan menggunakan Maktabah
Syamilah seperti biasa. Download akan terus berlanjut dibelakang layar. Hasil download akan
secara otomatis ditambahkan ke database setelah Anda menutup dan membuka kembali
Maktabah Syamilah tersebut. Dengan update ini, ukuran Maktabah Syamilah yang Anda miliki
akan terus bertambah. Silahkan nanti di cek propertisnya.

Saat Anda tersambung ke internet kemudian membuka Maktabah Syamilah dan ada kitab-
kitab terbaru, akan muncul peringatan untuk update. Silahkan klik yes kalau mau update kitab.

Untuk informasi lebih lanjut tentang cara update, silahkan klik link ini :
http://shamela.ws/help.php/page/26

http://shamela.ws/help.php/page/26
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23. Upgrade
Apa perbedaan Update dengan Upgrade? Sebeltulnya sama, tapi dalam hal ini saya bedakan

agar mudah difahami; Update adalah menambah koleksi kitab dengan kitab-kitab terbaru.
Sedangkan Upgrade meningkatkan versi program Maktabah Syamilah dari versi lama ke versi
selanjutnya atau versi terbaru.

Jika Anda masih menggunakan Maktabah Syamilah lama versi 2., 2.8 atau 3. dan ingin
meng-upgrade ke versi sekarang 3.48, silahkan download dari situsnya melalui link ini :
http://shamela.ws/index.php/page/updates

Hasil downloadnya masukan ke folder Maktabah Syamilah, kemudian klik dua kali, proses upgrade
akan dilakukan. Untuk lebih jelas silahkan baca di link diatas atau baca di file “Help”.

Atau langsung upgrade ke versi terbaru 3.6.1.

http://shamela.ws/index.php/page/updates
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24. Review Maktabah Syamilah di Internet
Di internet banyak yang mengulas tentang Maktabah Syamilah. Salah satu ulasan/review

tentang Maktabah Syamilah bisa Anda temukan di blog saya melalui link ini :
http://arhsa.wordpress.com/2013/01/26/waqfeya-com-dan-shamela-ws-download-kitab-kitab-
digital/

Jika Anda ingin menambah koleksi dengan kitab-kitab hasil scan yang persisi aslinya
(seperti foto copy) dalam format PDF, atau Anda merasa penasaran denagn suatu kitab yang baru
Anda lihat di Maktabah Syamilah dan ingin melihat kitab aslinya, silahkan buka situs Maktabah
Waqfiyah di link ini : http://waqfeya.com/ . Beberapa contoh kitabnya saya sertakan di folder no “4.
kitab versi PDF”.

Semua kitab yang ada di Maktabah Waqfeya persis dengan kitab asli versi cetak, hanya
saja terkadang tidak semua dilengkapi dengan cover depan. Silahkan nikmati sajian ini!

http://arhsa.wordpress.com/2013/01/26/waqfeya-com-dan-shamela-ws-download-kitab-kitab-digital/
http://waqfeya.com/
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25. Lisensi Maktabah Syamilah
Maktabah Syamilah adalah program gratis, maka lisensinya adalah free/gratis, tidak boleh

diperjual belikan untuk mencari keuntungan. Jika Anda ingin mendapat keuntungan materi, maka
buatlah tutorial seperti yang saya buat, atau tutorial berbentuk video. Nah, tutorial inilah yang Anda
jual, sertakan Maktabah Syamilah didalamnya.

Jadi, yang Anda jual bukan Maktabah Syamilah-nya, tapi tutorial, akomodasi, distribusi,
waktu, jasa, dan yang lainnya (perlu Anda ketahui, tutorial ini berhasil saya selesaikan selama dua
minggu). Contoh, jika Anda mendownload sendiri, berarti butuh pulsa modem, listrik, dll. Anda
mengemas dalam DVD, berarti perlu biaya pengganti DVD, label, Case (wadah), tinta printer,
listrik, dll. Anda mengemas dalam Flashdisk, berarti Anda mengambil laba dari harga flashdisk.
Adapun Maktabah Syamilah-nya, tetap sebagai bonus gratis yang Anda sertakan yang tidak
diperjualbelikan. Lihat kembali halaman lisensi.

Jika Anda mau mengambil keuntungan materi sekaligus mau beramal, gratiskanlah sebagian
tutorial yang Anda buat, simpan di blog, pasang di Facebook, kirim via email, copy ke komputer
orang-orang yang Anda kenal, dll. Setelah itu, silahkan Anda jual. [Ini menurut saya, bukan
aturan dari pembuat Maktabah Syamilah]

Untuk melihat lisensi, klik menu مساعدة kemudian pilih البرنامج عن .

26. Cara Membuat Tutorial Seperti Ini
Tutorial ini dibuat dengan mengambil gambar dari program yang sedang berjalan, istilahnya

screenshot. Gambar yang diambil kemudian diberi keterangan. Seperti yang sudah Anda baca dari
awal. Sepertinya sulit tapi sebenarnya sangat sederhana.
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Kuncinya hanya dua:
Buka program yang ingin Anda buat tutorialnya!
1. Tekan tombol PRINT SCREEN (disamping tombol F12), paste di MS. Word/Open Office atau
yang lainnya. Hasilnya, semua yang tampil di layar akan di paste ke MS. Word/Open Office
tersebut.
2. Tekan tombol ALT+PRINT SCREEN, paste di MS. Word/Open Office atau yang lainnya.
Hasilnya, hanya program yang terakhir (atau yang di klik) yang akan tampil.

Jika ingin di edit atau diperkecil dulu silahkan paste di program pengolah gambar seperti
Paint, Gimp, Photoshop, dll. Hasilnya akhirnya baru di paste ke MS. Word/Open Office dll. Cara
lengkapnya sudah saya sertakan di folder no “8. cara membuat tutorial”.

27. Donasi
Tutorial ini sengaja saya buat dan saya masukan ke dalam program ASDCenter (Al-Yadul-

’Ulya Skill Development Center). Tutorial ini dibuat dua sistem:

Pertama: kami mencari dana (fund rising) untuk mencetak DVD Maktabah Syamilah dan DVD-
nya di bagikan secara gratis.

Kedua: kami meninjam modal dengan sistem bagi hasil, 20% dari keuntungannya kami gunakan
untuk beasiswa anak-anak yatim yang mau melanjutkan sekolah ke Perguruan Tinggi.

Jika Anda mau memberikan kontribusi untuk program ini, baik sistem pertama maupun
sistem kedua, silahkan salurkan donasi Anda melalui rekening:

Bank : BRI Cabang Garut Unit Sukaratu
No. Rekening : 4181-01-003705-53-6
Nama : Asep Roni Hermansyah
Transfer via ATM : 5211 8400 8159 8527

Bank : Syariah Mandiri
No. Rekening :
Nama : Muhammad Ridwan
Transfer via ATM :

Kontak dan Informasi :
HP. 08 12 13 45 45 59
E-mail : arhsa@yahoo.co.id , aseproni2012@gmail.com ,
Blog : http://www.arhsa.wordpress.com

28. Anjuran
Jika Anda sudah mendapatkan DVD Maktabah Syamilah ini, saya menganjurkan Anda

untuk menggandakan DVD ini menjadi (minimal) tiga keping. Satu untuk Anda gunakan, satu
untuk Anda simpan sebagai master dan satu untuk Anda sedekahkan.

Jika tidak mungkin menggandakan DVD, silahkan copy isi DVD ke komputer agar bisa
Anda sebarkan kepada siapapun yang Anda kenal agar sama-sama mendapat manfaat dari Maktabah
Syamilah dan mendapat pahala dari usaha menyebarkannya.

mailto:arhsa@yahoo.co.id
mailto:aseproni2012@gmail.com
http://www.arhsa.wordpress.com/
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Selanjutnya, Anda pasang informasi di Blog, FB atau media sosial lainnya dan bagikan
secara gratis atau pun Anda jual, silahkan. Atau jika Anda memiliki keluasan rejeki, Anda boleh
memberikan donasi atau mengadakan program serupa di tempat Anda (dianjurkan untuk mengirim
feedback). Jika semua ini Anda lakukan berarti Anda telah membantu saya, karena dari semua
kegiatan itu saya (juga Anda) ikut mendapatkan pahalanya. Al-hamdulillah.

29. Tentang Penulis
Saya, Asep Roni Hermansyah, kelahiran Surabaya, Limbangan, Garut, tahun 1982. Alumni

Pesantren Darussalam tahun 2001 dan Ma'had An-Nu'aimy tahun 2008. Besar dan tumbuh di
asrama Pesantren Darul Aitam sampai menikah dan punya anak.

Sangat suka membaca walaupun tidak punya banyak buku (modal pinjam dan membeli buku
bekas di emperan, koleksi buku yang ada pun dipinjam orang dan banyak yang tidak dikembalikan).
Sangat suka komputer (lebih sering otodidak) walaupun tidak punya komputer (belajar komputer
mulai tahun 1998, baru punya komputer “tua” tahun 2010, dua belas tahun kemudian).

Sangat suka membuat tutorial tentang komputer untuk dibagikan secara gratis. Karena hobi
ini, tutorial ringkas tentang Maktabah Syamilah pun hadir ke hadapan Anda.

30. Tentang ASDC
ASDCenter (Al-Yadul-’Ulya Skill Development Center) adalah "Gerakan Peduli Anak

Yatim". ASDCenter lahir dari kepedulian beberapa anak yatim alumni Pesantren Yatim Piatu Darul
Aitam (Darussalam) Sindangsari Kersamanah Garut yang peduli terhadap adik-adik kelasnya.
Untuk lebih jelas, silahkan buka folder no “1. TentangASDCenter”

31. Ucapan Terima Kasih
Puji dan Syukur ke hadirat Alloh Swt. Rasa terima kasih yang tak terhingga saya ucapkan

kepada Developer/creator (pengembang) Maktabah Syamilah yang telah menciptakan software
yang luar biasa ini. Kepada tim yang telah menulis ribuan kitab, mentahqiq, mengedit, dan merilis
versi resmi dari Maktabah Syamilah. Semoga Allah Swt membalas kebaikan Anda semua dengan
berlipat ganda.

Kemudian rasa terima kasih yang tak terhingga saya ucapkan kepada:

1. Para Pimpinan Pesantren Darussalam beserta semua guru.
Atas ilmu, pendidikan, arahan, dan bimbingan kepada saya, dari kecil sehingga dewasa...

2. Pimpinan Pesantren Darul Aitam, K.H. Asep Sholahuddin Mu'thie, BA. beserta Istri, H.
Aminah Aqilah.

Orang tua kami yang memperlakukan anak-anak yatim seperti anak sendiri, yang telah
membiayai, mengasuh, mendidik, dan mengajari saya sejak juz satu buku Iqro sampai menjadi
seorang sarjana. Yang mengajari arti berbagi, menegaskan urgensi kaderisasi, mengingatkan
pentingnya membangun jaringan, mengajak untuk bermimpi dan menghasilkan karya besar.

3. Direktur Jam'iyyah Ar-Rahmah, Ust. Abdullah Said Baharmus
Yang telah membawa DVD Maktabah Syamilah asli dan mengizinkan untuk

memperbanyak DVD ini agar bisa sampai kepada Anda semua.

4. Ust. Uus Herman Setiawan
Pertemuan dengan Antum telah mengingatkan kembali pada cita-cita saya (tiga tahun lalu)

yang belum terlaksana untuk membagikan Maktabah Syamilah secara gratis. Dan SMS-SMS-nya
yang mengingatkan saya, sehingga saya berusaha ngebut menulis tutorial ini.
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Walaupun pada akhirnya pembagian Maktabah Syamilah ini tetap terlambat.

5. Keluarga saya.

6. Kakak saya Toni Sutisna yang secara tidak langsung mencekoki saya dengan buku sejak kelas
II SD.

7. Semua yang tidak mungkin disebut satu persatu.

8. Anda para pengguna Maktabah Syamilah ini.

***

D. PENUTUP
Akhirnya, setelah dua minggu lamanya, tutorial ini bisa selesai. Isinya ringkas tapi In sya

Allah cukup lengkap dan mewakili kebutuhan secara global. Saya berharap semoga bermanfaat.
Semoga kita semua termasuk dalam sabda Rasululloh Saw:

بخارى) (رواه الدین فى یفقھھ خیرا بھ هللا یرد من

Selamat menikmati perjamuan intelektual ini!

Asep Roni Hermansyah
Jakarta, 28 Mei 2012 M – 18 Rajab 1434 H


